
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   De Golfregels 
     in ’t kort ……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vrij vertaald, voor de VVG, naar de “Golfrules in brief” 
    (R&A – Rules Limited) 

 
 
 
 
 



 
 
 
Beste 
 
 
Aangename kennismaking met het golfspel! 
 
Vergeet nooit wat een berg aan inspanningen en kosten vereist zijn om een golfbaan 
aan te leggen en te onderhouden. 
 
Vergeet niet dat eenieder rustig en geconcentreerd op zijn parcours wil rondlopen. 
 
Vergeet evenmin dat er in het golfspel een grote discipline vereist wordt van iedere 
speler om, alleen met baan, club en bal het spel eerlijk te laten verlopen voor u, uw 
medespelers en tegenstrevers. 
 
Alleen 100% zelfrespect en 100% respect voor de regels kunnen het golfspel laten 
uitgroeien tot wat het is en moet blijven : 
 
 

   een heerlijk spel ! 
 
 
 
 
                Willy Ruiters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 DE GOLFREGELS 
 
 
Inleiding 
 
 
Dit is een korte samenvatting van de basisregels van het golfspel 
waarvan het allereerste punt (R 1.1) zegt : 
 
“Het golf bestaat erin een bal vanaf de afslagplaats in de hole te spelen 
in één of meerdere slagen, en dit volgens de regels van R & A St. 
Andrews” 
 
Het basisprincipe van het golf is simpel en bestaat uit 3 belangrijke 
punten om niet te vergeten : 
 

1. Speel de baan zoals u ze aantreft, 
2. Speel de bal zoals hij ligt, 
3. Speel het spel “fair” (eerlijk) 

 
 
Hier volgt nu een beknopte en vereenvoudigde samenvatting van de 
regels, basisgegevens die u zullen helpen in het volgen van de 
“golfregels” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ETIQUETTE _ GEDRAGSREGELS 
 

- Care of course 

- Courtesy on the course 

- Priority on the course 
 
Dit zijn geen “echte” regels (verplichtingen), maar zijn een zeer belangrijk onderdeel 
van het golfspel. 
Ze handelen over : 
 Beleefdheid ten opzichte van andere spelers, 
 Voorrang van de partijen, 
 Zorg voor de golfbaan. 
De voornaamste zijn : 

1. Niet bewegen, noch spreken, noch té dichtbij gaan staan als iemand een slag 
(stroke) doet. 

 
2. Verwittig zo de bal iemand mocht raken. 
 
3. Niet spelen alvorens de spelers die voor u spelen buiten bereik staan. 
 
4. Niet treuzelen op de baan. 
 
5. De green zo snel mogelijk verlaten als iedereen heeft uitgeholed. 
 
6. Snellere ploegen laten voorgaan. 
 
7. Plaggen (divots) op de baan terugleggen. 
 
8. De bunkers opharken als uw bal erin heeft gelegen. 
 
9. Niet in de “putting-lijn” van een medespeler stappen op de green. 
 
10. Clubs noch vlaggenstok laten neervallen op de putting green. 
 
11. De vlaggenstok keurig terugplaatsen in de hole. 
 
12. Uw balinslag (pitch-mark) steeds herstellen. 

 
13. gsm steeds in off stand 

 
PS : Een wedstrijdcomité heeft het recht een speler te straffen of te diskwalificeren 
omwille van fouten tegen de etiquetteregels (R 33.7) 
 
 



BEPALINGEN = DEFINITIES 
 
Het “rules-boek” bevat 62 bepalingen (definitions), de basis van de golfregels. 
Bij grondige kennis van deze bepalingen zult u de golfregels beter kunnen toepassen. 
U vindt er ondermeer : 
  

- Address : de bal is geadresseerd als de club juist voor of juist achter de bal is 
geplaatst. Het innemen van de stand heeft geen belang (voetplaatsing) 
  

- Bal in ’t spel : de bal, vanaf de Tee gespeeld, of de bal die deze vervangt 
 

- Teeing Ground (afslagplaats) : de startplaats van een hole, bepaald door twee 
tee-merken (MARKERS) 

 

- Course (de baan) : het hele terrein waarop gespeeld mag worden binnen de 
grenzen. 

 

- Through the green (door de baan) : het hele gebied van de baan met 
uitzondering van : 

 afslagplaats van de te spelen hole 
 green van de te spelen hole 
 alle hindernissen op de baan 
 

- Hazards (hindernissen) : elke bunker, elke waterhindernis 
 

- Stipulated Round (vastgestelde ronde) : bestaat uit het spelen van de holes 
van de baan in hun juiste volgorde. 

 

- Regels : omvat 6 delen, namelijk, de regels volgens St.Andrews, de 
competitievoorwaarden van het comité, de lokale (plaatselijke) regels zoals 
vastgelegd door de wedstrijdcommissie en tenslotte, appendix II en III 
(golfstok – golfbal) en IV (uitrusting, toestellen) 

 

- NP = nearest point = dichtstbijzijnde punt van ontwijken : het punt op de 
baan dat niet dichter ligt bij de hole en waar er geen belemmering meer is 
(voor de bal, de swing, de stance van de speler) R 24.2 – 25.1 – 25.3 

 

- Ball moved (verplaatste bal) : de bal is verplaatst als hij op een andere plaats 
tot rust is gekomen. 

 
 

- Loose impediments (losse natuurlijke voorwerpen) : natuurlijke voorwerpen 
(steen, blad, twijg, tak, uitwerpselen, wormen, insecten en hun hoopjes), mits 
deze niet vastzitten, vastgegroeid zijn, niet stevig zijn ingebed of niet aan de 
bal kleven. Dauw en rijm zijn geen loose impediments. 
 

 



- Obstructions (obstakels) : alles wat kunstmatig (door de mens) gemaakt is. 
Zijn géén obstakel : 
a. dingen die Out of Bounds (OB) markeren (muren, palen, hek, afrastering) 
b. elk deel van een obstakel dat buiten de baan ligt 
c. elk gebouw dat door de wedstrijdleiding (committee) in lokale regels (Local 

Rules) wordt verklaard als zijnde een wezenlijk deel van de baan (integral 
part) 

 

- Ground Under Repair (grond in bewerking) “GUR” : elk deel van de baan dat 
door de commissie als dusdanig “gemarkeerd” of door een vertegenwoordiger 
als dusdanig “verklaard” is. 
GUR omvat ook : 

 alle materiaal, opgestapeld om te worden weggevoerd, 
 elk gat dat door de greenkeeper gemaakt werd en dat 

niet als dusdanig (GUR) dient te worden aangeduid. 
 

- Casual Water (tijdelijk water) : elke tijdelijke vorming van een waterplas op de 
baan, zichtbaar voor of na het nemen van de stand (sneeuw en ijs zijn ofwel 
tijdelijk water of “loose impediments”) 

 

- Vervangende bal (substituted ball) : een bal, in de plaats van de bal, terecht 
of ten onrechte in het spel gebracht – een bal die een bal die “verloren” is, die 
“uit” is, vervangt. 

 

- Local Rule (lokale – plaatselijke – regel) : elke baan heeft zijn lokale regels; 
deze regels gaan nooit in tegen de algemene golfregels. 

 

- Temporary Local Rule (tijdelijke lokale – plaatselijke – regel) : door 
weersomstandigheden of andere omstandigheden (onweders, 
werkzaamheden) moet een wedstrijdcomité soms een specifieke tijdelijke 
regel uitvaardigen.  Deze vindt u meestal “ad valvas” aangekondigd. 

 

- Match Play (MP) : wedstrijd tussen 2 of meerdere spelers of groepen die per 
hole gespeeld wordt. 

 

- Stroke Play (SP) : u speelt, in gezelschap van uw marker, tegen de baan.  De 
som van de gespeelde slagen en de opgelopen strafpunten is uw score. 

 

- Marker (score opnemer) : iemand die door de wedstrijdcommissie wordt 
aangeduid om de score (puntentotaal) van de mededingers (competitors) te 
noteren. 
Na elke hole dient de score opnemer met de spelers het puntentotaal (score = 
strokes + strafpunten) na te gaan en te noteren. 
PS. Na afloop niet vergeten te tekenen én te laten tekenen. – verkeerde bal : 
elke andere bal dan de bal van de speler, is een verkeerde bal 
 
 



     -   Verkeerde bal : een verkeerde bal is elke andere bal dan de bal van de  
          speler 

o bal van een andere speler  
o een achtergebleven bal 
o de bal van de speler als deze bal niet langer in het spel is (lifted ball) 

 
      -  Bal van de speler 

o zijn ball “in play” 
o zijn bal “provisional” gespeeld volgen R 27.2 
o een tweede bal “second ball” R 3.3 -  R 20.7c (wrong place) 
o een bal in het spel gebracht in vervanging van de bal in het spel 

(substituted ball), zelfs als de vervanging niet geoorloofd is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



DE SPELREGELS 
 
Inleiding 
 
We beperken ons tot de essentiële gegevens die door de “R&A” vermeld worden in 
hun “Golfrules in brief” 
Ze wezen u een eerste hulp en aanwijzing! 
Vergeet niet u de golfregels van R&A aan te schaffen! 
 
Algemene punten 
 
 

1. Voor uw ronde : 
 
a. Lees eerst de LR (lokale regels) op de score kaart en ad valvas 
b. Merk uw bal met een eigen teken (R 12) 
c. Tel uw clubs, maximum = 14 (R 4) 
 
 
2. Tijdens uw ronde : 
 
a. vraag niemand om advies, behalve uw caddy of uw partner (R 8) 
b. geef geen advies, behalve aan uw partner 
c. doe geen oefenslag tijdens het spelen van een hole (oefenswing 

mag natuurlijk altijd) (R7) 
 
 
3. Straffen 
 

 Diskwalificatie, 1 strafslag, afstandsverlies plus 1 strafslag, 2 
strafslagen, naargelang de overtreding. 

 Algemene overtreding van een Regel is steeds : 2 strafslagen in SP 
– holeverlies in MP.  Dit geldt ook voor een overtreding van lokale 
regels 

 
 
 
Afslag (Tee shot) 
 
Plaats uw bal binnen de rechthoek, bepaald door de buitenzijden van de markers en 
de diepte van twee clublengtes (R 11) 
Afslaan van verkeerde T of van buiten de teeing ground : 

- Stroke play : 2 strafpunten en corrigeren 

- Match play : géén strafslagen.  De tegenspeler mag u vragen uw bal te 
herspelen. 

 
 
 



Het spelen van de bal : R 13 – 14 – 15 
 

1. Speel de bal zoals hij ligt (As it lies) – R 13 
 
2. Verbeter nooit : 

- de ligging (LIE) van uw bal 

- de ruimte van uw voorgenomen swing 

- uw speellijn 
 
door één van de volgende acties : 

- bewegen 

- breken 

- plooien van al wat vastzit of wat groeit 
behalve : 
 

- in het correct nemen van uw stand 

- in het maken van een stroke (slag) 
 
3. Druk niets plat (behalve op de T) 
 
4. Bouw uw stand niet op! 
 
Bij overtreding van 1 – 2 – 3 – 4 : 
SP : 2 strafslagen 
MP : verlies hole 
 
5. Doe een echte slag naar de bal zonder duwen, schuiven of lepelen – R 14 
 
6. Raak het zand niet aan als uw bal in een bunker ligt, behalve bij het zoeken of 

identificeren. Uit zorg voor de baan, mag het zand hersteld als u daardoor 
niets doet dat het spelen van de bal kan beïnvloeden. 

 
7. Raak, voor het maken van uw downswing, water noch grond aan als uw bal in 

een waterhindernis ligt (SP : 2 strafslagen – MP : verlies hole) 
 

Bij overtreding van 5 – 6 – 7 : 
SP : 2 strafslagen 
MP : verlies hole 
 
8. Speel nooit een verkeerde bal (R 15), ) SP : 2 strafslagen – MP : verlies hole. 

Er is evenwel geen straf voor een verkeerde bal gespeeld uit een 
waterhindernis. 
 

In strokeplay moet u corrigeren door uw bal te spelen (zoniet diskwalificatie) 
Blijkt, na het spelen van een bewegende bal in een  waterhindernis, dat u een 
verkeerde bal speelde, speel dan uw eigen bal, zonder strafslag. 
PS. De slagen gespeeld met een verkeerde bal, worden nooit aangerekend. 



 
Op de Green – R 16 – R 17 
 
 
* U mag (ball-marks) beschadiging door ballen of oude hole pluggen herstellen, ook 
in uw puttinglijn. 
 
* U mag niets anders verbeteren (spike-marks, gras, .. platdrukken) – SP : 2 
strafslagen – MP : verlies hole. 
 
* U mag voorzichtig alle losse natuurlijke voorwerpen op uw puttinglijn wegnemen 
(bij het bewegen van uw bal : gewoon uw bal terugleggen zonder strafslag) 
 
* U mag noch dauw, noch rijm verwijderen van uw puttinglijn – SP : 2 strafslagen 
MP : verlies hole. 
 
* U mag uw bal liften en kuisen, na de ligplaats gemerkt te hebben. 
 
* U moet uw bal, na lifting, op de juiste plaats terugplaatsen – SP : 2 strafslagen  
MP : verlies hole. 
 
* U mag het greenoppervlak niet testen door er een bal over te rollen, door het te 
schrapen. 
 
* U mag, spelend van op de green, de vlaggenstok niet raken – SP : 2 strafslagen 
MP : verlies hole. 
 
 
Stilliggende bal verplaatst (moved) – R 18 
 
Verplaatst : 
 

- door u, uw partner, uw caddy of hun uitrusting : bal terugplaatsen + 1 
strafslag nemen. 

- door iemand of iets anders : terugplaatsen. 
 

Wie zijn bal moet terugplaatsen en dit niet doet : SP : 2 strafslagen – MP : verlies 
hole. 
 
 

R 18 : Stilliggende bal verplaatst 
 
 
a. verplaatst : door een wedstrijdvreemd element : géén strafslag – bal 

terugplaatsen 
 
b. verplaatst door de speler, zijn partner, hun caddy, hun uitrusting : 1 strafslag 

– bal terugplaatsen 



 
c. verplaatst na het adresseren (stand ingenomen – club geplaatst) van de bal : 

1 strafslag 
 

d. verplaatst bij het wegnemen van een los natuurlijk voorwerp : 1 strafslag – 
bal terugplaatsen. 

 
e. verplaatst door uw tegen- of medespeler bij het zoeken naar de bal : geen 

strafslag – bal terugplaatsen 
 
f. bal bewogen door tegenspeler of door deze opzettelijk aangeraakt of bewogen 

: 1 strafslag voor tegenspeler (MP) 
 
g. bewogen door medespeler : geen strafslag (SP) 
 
h. bewogen door andere bal = terugleggen 
 
i. bewogen bij het meten = geen strafslag 

 
 
 
Bal in beweging wordt gestopt of van richting veranderd – R 19 
 
* Als u een bal slaat, mag deze niet gestopt of van richting veranderd worden door 
u, uw partner, uw caddy of de uitrusting van één van hun. 
U moet uw bal dan spelen zoals hij ligt maar : SP : 1 strafslag – MP : 1 strafslag 
 
* Als de door u geslagen bal door iemand of iets anders verplaatst of van richting 
veranderd wordt : speel hem zoals hij ligt : géén strafpunt. 
 
 
Uitzondering :  

a. in Match play mag u de bal herspelen als hij van richting wordt veranderd 
door uw tegenpartij, zijn (hun) caddy, hun uitrusting; zoniet speelt u hem 
waar hij ligt. 

b. In Stroke play moet u uw bal herspelen als hij wordt afgebogen nadat u een 
slag doet met uw bal die vooraf op de green lag. 

 
* Als uw bal wordt gestopt of van richting veranderd door een andere stilliggende bal 
: spelen zoals hij ligt, zonder strafslag. 
 
Uitzondering : 
2 strafslagen als u uw bal van op de green speelt tegen een bal die stilligt op die 
green. 
 
 
 
 



 
Opnemen (liften), droppen, plaatsen, herplaatsen van de bal – R 20 
 
Dient u uw bal, na het liften, terug te plaatsen, dan MOET u de ligplaats aanduiden 
(markeren) voor het opnemen van uw bal. 
Moet u uw bal plaatsen of droppen (laten vallen) op om het even welke andere 
plaats, dan is het aangeraden de originele ligplaats aan te duiden voor het opnemen 
van de bal (dit is geen verplichting) 
 
Hoe zal u droppen? 
 

- u moet rechtop (gestrekt) staan, uw bal op schouderhoogte en armlengte 
houden en dan laten neervallen. 

- uw bal is “gedropt” als hij een deel van de baan heeft geraakt. 

- als uw bal u, uw partner, caddy of hun (uw) uitrusting raakt, moet u 
herdroppen tot dit niet meer gebeurt en dit zonder strafpunt op te lopen. 

- er zijn 8 gevallen (R 20-2c) waarbij, als uw bal in één van de posities rolt, 
moet herdropt worden. 
U mag geen derde poging doen, wel, desgevallend, uw bal plaatsen op de 
plek waar hij de tweede keer de baan raakte. 
 
Een overtreding tegen deze regel kost u, in MP : holeverlies – in SP : 2 
strafslagen. 
Opgelet : als u een bal dropt of plaatst en daarna speelt van een verkeerde 
plaats : SP : 2 strafslagen in totaal – MP : holeverlies 
 
Bal die het spel hindert of een speler kan helpen (interfering) – R 22 
 
U mag uw bal liften (opnemen na markeren van de ligplaats) indien hij een 
andere speler zou kunnen helpen. 
 
U mag elke bal in uw partij laten “liften” als hij u kan hinderen in uw spel of 
indien hij elk ander speler kan helpen. 
 
De bal – naar deze regel gelift – moet op de juiste plek teruggeplaatst en mag 
niet gekuist worden. 
 
 
Losse natuurlijke voorwerpen (L.I.) – R 23 
 
U mag elk L.I. verwijderen (zonder de bal te doen bewegen), tenzij uw bal én 
het L.I. – beiden – in een hindernis liggen (in dit geval : MP : hole verlies – SP 
: 2 strafslagen) 
 
U mag uw bal niet doen bewegen bij het wegnemen van een L.I. (dit geldt 
voor elk L.I. dat u binnen één clublengte van uw bal wegneemt, aanraakt of 
beweegt) 
In dit geval : 1 strafslag én de verplichting om uw bal terug te plaatsen. 



 
PS. Dit is niet van toepassing op de green : géén strafslag als uw bal op de 
green beweegt bij het wegnemen van L.I. : uw bal gewoon terugplaatsen. 
 
Belangrijk : regelwijziging 2012 : in bunker en waterhindernis : u mag, ter 
identificatie van uw bal, de natuurlijke voorwerpen verwijderen maar deze 
moeten daarna teruggeplaatst worden. 
 
PS :  dauw en rijm zijn geen L.I. 
 
 
Obstakels (O) (Obstructions) – R 24 
 
1.  Er zijn losse (movable) (MO) en vaste (immovable) (IO) obstakels. 
 
2. Lees voor uw speelronde de lokale regels i.v.m. de obstakels van de baan 
(status van paden – beschermde bomen – gebouwen ..) 
 
 
3. MO : Losse obstakels  - R 24.1: 
- mogen altijd verwijderd worden 
- beweegt uw bal bij het verwijderen van een MO, moet u hem straffeloos 
terugplaatsen. 
- ligt de bal in/op een los obstakel : Droppen 
 
 
4. IO : vaste obstakels – R 24.2 
- als uw bal op, in, tegen een vast obstakel ligt, 
- als een vast obstakel uw stand of de ruimte van uw voorgenomen swing 
hindert, 
- mag u uw bal straffeloos droppen (free drop) binnen één clublengte (om het 
even welke club) van het punt dat het dichtst bij uw bal ligt, niet dichter bij de 
hole, en waar u helemaal geen hinder van het obstakel meer hebt, noch door 
de ligging, noch door uw stand, noch voor de ruimte van uw swing (PS. Dit 
geldt niet voor een bal in een waterhindernis) 
- wordt u alleen gehinderd in uw speellijn, tenzij uw bal en het IO op de green 
liggen, dan hebt u géén recht op een vrije drop. 
 
5. Verliest u uw bal in een obstakel (R 24.3) : zonder strafslag een 
vervangende bal droppen met als referentiepunt de uiterste plek waar uw bal 
het laatst het vast obstakel binnenrolde. PS. : dit geldt niet voor een bal in een 
waterhindernis. 
 
6. Ligt uw bal in een bunker dan krijgt u enkel – straffeloos – relief als u in de 
bunker dropt. U mag met 1 strafpunt, buiten de bunker droppen. 
 
 
 



 
Tijdelijk water, Grond in bewerking (GUR), hol gemaakt .. – R 25 
 
Als u een redelijke slag kunt doen, mag u steeds uw bal verwijderen van een 

     -    hinderend, tijdelijk water 

- grond in bewerking, 

- abnormale terreinomstandigheden, 

- hol, gat, hoopje grond gemaakt door een gravend dier (dier dat een leger 
graaft), reptiel of vogel. 

 
In dit geval dropt u, zonder strafslag, binnen één clublengte van het 
dichtstbijzijnde liggende VRIJE punt en niet dichter bij de hole. 
LET OP : Liggen beiden, bal én de hinderende oorzaak in een waterhindernis : 
geen “relief”. 
Als uw bal verloren geraakt in één van de aangehaalde omstandigheden, mag 
u een nieuwe bal in het spel brengen, hem zonder strafslag droppend binnen 
1 clublengte van de plaats waar uw bal het laatst de hinderende 
omstandigheid binnenliep (kruiste) 
PS. Hinder voor een bal in de bunker : de bal mag buiten de bunker gedropt 
mits 1 strafpunt te nemen. 
 
 Embedded ball (R 25.2) 
 
Elke bal in zijn eigen pitch, op om het even welk kort gemaaid deel van de 
baan, mag opgenomen en gedropt zo dicht mogelijk bij de ligplaats. 
 
Verkeerde green – r 25.3 
Alleen ontwijking voor een bal die op zulke green ligt. GEEN ontwijking 
omwille van de stand, de speler is verplicht te ontwijken (nearest point) 
 
 
Waterhindernissen (Waterhazards) – R 26 
 
Kijk goed uit naar de plaatselijke regels (local rules) om te weten wat als 
waterhindernis (WH : waterhazard) en wat als laterale waterhindernis (LWH : 
lateral waterhazard) moet beschouwd worden. 

  
 * Ligt uw bal in een waterhindernis (of is het  evident dat hij erin ligt) 
  

- speel (1) uw bal zoals hij ligt, zonder met uw club het water te beroeren en 
zonder uw club in de WH/LWH te laten rusten (grounden) 
 
- of drop (2) een bal – met 1 strafslag – voor de waterhindernis, om het even 
hoever naar achter, op de denkbeeldige rechte lijn die u trekt vanaf de vlag, 
over het punt waar uw bal het laatst de WH kruiste. 
 



- of drop (3) een bal – met 1 strafslag – zo dicht mogelijk bij de plaats 
waarvan u de vorige slag naar het water deed en herspeel van daar (op de 
Tee : plaatsen met of zonder tee – op de green : plaatsen) 
 
* Kruist uw bal voor het laatst de boord van een laterale waterhindernis, mag 
u ook één van de twee bijkomende mogelijkheden gebruiken – mits natuurlijk 
het nemen van 1 strafslag – en, 
 
- u dropt (4) een bal buiten de LWH, binnen de twee clublengtes die u meet 
vanaf het punt waar u (het laatst) die LWH-grens kruiste en zonder daarbij 
dichter bij de hole te gaan. 
 

- of u dropt (5) – op dezelfde wijze – een bal aan de overzijde van het water, 
op een punt dat even ver verwijderd is van de hole (equidistant) 

 
 
 

Verloren bal of bal buiten de baan terechtgekomen – R 27 
 
Let vooraf goed op de LR (lokale, plaatselijke regels) om de afbakeningen van 
de golfbaan te kennen. 
 
Is uw bal buiten de baan, of is hij om het even waar verloren (behalve in een 
waterhindernis) dan moet u een andere bal spelen, vanaf de plek waarvan u 
zojuist speelde; dit met het nemen van 1 strafslag (stroke and distance rule) 
 
 
Regel van de “voorlopige bal” (PB : Provisional Ball) 
Als u uw bal (niet echter in een waterhindernis) verloren waant of “buiten de 
baan”, mag u, alvorens naar voor te lopen, een andere bal spelen die u als 
“provisional ball” aankondigt. 
Komt u onderweg uw originele bal tegen, dan moet u de voorlopige bal 
opgeven en uw eerste bal verder spelen. 
 
 
Onspeelbare bal – R 28 
 
Als u, behalve in een waterhindernis, oordeelt dat uw bal onspeelbaar is (en 
vergeet niet dat u alleen de enige bent om over die onspeelbaarheid te 
oordelen) mag u, mits 1 strafslag te nemen, 
 
a. een bal spelen, na hem gedropt te hebben (op T : plaaysen), zo dicht 

mogelijk bij de plaats waar u daarnet speelde (stroke and distance) 
 
b. of uw bal droppen binnen 2 clublengtes van het punt waar hij ligt – naar 

links of naar rechts – en niet dichter bij de hole, 
 



c. of uw bal droppen op de rechte lijn die u trekt tussen de te spelen hole en 
de plaats waar uw bal ligt, en dit zo vér naar achter als u maar wil. 

 
Vergeet niet : als uw bal in een bunker ligt, mag u die opties a – b of c 
nemen, maar als u b of c kiest, moet u in de bunker droppen. 
 
 
  

 
 
 
 
Besluit 
 
 
 
Onwetendheid of misverstand omtrent de regels, kunnen uw score bederven of u 
een match doen verliezen. 
 
’n Beetje kennis van hiervoor vermelde samenvatting, moet de speler kunnen helpen 
bij één of ander regelprobleem. 
 
Niettegenstaande dat, doet men er best aan de volledige Golfregels van de  
“R & A Golfclub of St. Andrews” en de “U.S.G.A.” te raadplegen wanneer er twijfels 
opduiken. 
 
 
 
 
 
 
 
Veel plezier in uw golfspel! 
Neem strafslagen als het moet, 
Doe anderen de regels eerbiedigen 
én weet dat de kennis van de regels u soms punten laat “redden”! 
 
 
 
Willy Ruiters 
 
 
 
 
  
 


